Kofschip nieuwsbrief
06 december 2019

Sinterklaasviering

Wat een feest was het gisteren! We hebben genoten van het bezoek van Sinterklaas en zijn
pieten. De leerlingen hebben prachtig gezongen en keken erg uit naar zijn komst. Het was
een geslaagde dag!
Binnenkomst onderbouw na lunchpauze
Voorheen gingen de leerlingen van de onderbouw na de lunchpauze gelijk naar binnen. Dit
geeft een drukke situatie in de gang. Wij vinden het fijn wanneer u met uw kind vanaf heden
buiten bij de buitendeur wacht. Net als in de ochtend komen de juffen de deur open doen en
kunnen jullie naar binnen. Ook de overblijf blijft buiten wachten.

Gymmen groep 3
Groep 3 gaat na de kerstvakantie gymmen op de Pontes. Dit is iedere woensdag. Wilt u er
voor zorgen dat uw kind gymspullen mee heeft?

Schoolfruit komende week
Het schoolfruit voor komende week is:
Woensdag: pomelo
Donderdag: banaan
Vrijdag: appel
Indien uw kind hiervan iets niet zo graag eet, kunt u iets anders aan groente of fruit
meegeven.

Schoolschaatsen
Woensdag 18 december mogen we komen schaatsen op de schaatsbaan in de stad. Het is
belangrijk dat de kinderen deze dag handschoenen bij zich hebben. We zoeken voor die
ochtend nog ouders die ons willen komen helpen. Het gaat om de volgende tijden en
groepen:
Groep 3 en 4: 09:00 – 10:00
Groep 5 en 6: 10:00 – 11:00
Opgeven kan bij de groepsleerkracht.

Schoolschaken
De schaakles voor de schoolschaak kinderen is aanstaande woensdag van 12:00 – 12:45.
Kerstviering
Op donderdag 19 december vieren we met elkaar kerst op school. We willen dat weer gaan
doen met een diner in de avond. Meer informatie vindt u volgende week in de nieuwsbrief.
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Uitreiking label verkeersveilige school
Foute kersttruiendag
Kerstviering
Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

